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สาส์นจากประธานบริษัทฯ 

 
สวัสดคีรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีนับถือ, 
 
 ปี 2562 ที่ผ่านมามีสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองใน
ประเทศที่เกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งส่งผลต่อการอนุมัติงบประมาณประเทศ และกระตุ้นการลงทุนต่างๆในประเทศ 
และ Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ล้วนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมไปถึงการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอยู่ 

จากปี 2562 เข้าสู่ปี 2563 เหตุการณ์ต้อนรับปีใหม่เป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งส่งผล
ทางอ้อมมายังคุณภาพอากาศของประเทศไทย ประชาชนตื่นตัวเป็นครั้งแรกเรื่อง PM2.5 ที่ท าให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นเรื่องที่
ควรหลีกเลี่ยง ตามด้วยการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งซ้ าเติมคุณภาพอากาศของโลกลงไปอีก แต่แล้วเมื่อ
มกราคม 2563 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสในวูฮั่นกลับขึ้นมาเป็นภัยพิบัติอันดับหนึ่งของโลก เมื่อประเทศจีนต้องเริ่มมาตรการ
ปิดประเทศบางส่วน การยกเลิกเที่ยวบิน การปิดโรงงาน ซึ่งการระบาดนี้ท าให้ทุกอย่างที่ประสบมาในช่ วงปีที่ผ่านมากลับ
กลายเป็นเรื่องเล็กไปหมด 
 ขณะนี้ท่ีข้าพเจ้าเขียนสาสน์ฉบับน้ี การระบาดในประเทศจีนถูกควบคุมได้แล้ว แต่ไประบาดที่ยุโรปแทน จ านวนผู้ป่วย
ที่ติดเช้ือและยังไม่รักษาหายในมณฑลฮูเป่ย เท่ากับประมาณ 12,000 คน เท่ากันกับในประเทศอิตาลี แสดงถึงการควบคุมได้
ของประเทศจีน และการแพร่ระบาดขั้นสูงในยุโรป เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจคือตลาดหุ้นทั้งโลกร่วงลงจนต้องบังคับใช้ 
Circuit Break เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีของเมืองไทยต้องบังคับหยุดซื้อขายเป็นเวลา 30 นาที 
 ด้านการสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจโรงพยาบาลของเรา คือเหตุการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องตกอยู่
ในความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพราะหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องกันจากปี 2562 
จนปัจจุบัน แสดงถึง Disruption ที่เกิดขึ้นจะแปลงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึง Connection ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นที่หนึ่งหรือ
กับสิ่งหนึ่งและสามารถกระทบต่อเราได้แม้อยู่ไกล และเคยคิดว่าไม่น่าจะกระทบถึงเราได้ 
 เพื่อให้ผ่านวิกฤติเหล่านี้ไปให้ได้บริษัทฯต้องมีเพิ่มความไวต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มความระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายลงทุน และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขององค์กรตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ทุกวัน  
 ในฐานะที่เป็นประธานบริษัท กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ของโลกและเรา ขอยืนยันว่า
ทีมงานของโรงพยาบาลจะดูแลรักษาผู้ป่วยของเราอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราให้หายจากป่วย เพื่อ
ความสุขและความมั่นคงของบริษัทฯของเรา ขอบคุณครับ    
 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                         
                                                                         (รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                                                          บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน)
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เรื่อง      รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น 
           ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
           ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
ขอรายงานให้ท่านทราบว่า  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน  การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กระท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตรวจสอบ
ก ากับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) ซึ่งท าหน้าที่ ก าหนดนโนบายการบริหารความเสี่ยง  ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปีหรือตาม
ความจ าเป็นของเหตุการณ์ระหว่างปี ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการ
ด าเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดท างบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัด ท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและ
ถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่าง
กัน ไม่พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงาน
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ของ
บริษัทในปัจจุบันท่ีจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 และได้เสนอให้คณะ กรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  และนางสาวพรทิพย์ 
อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750 และ 9589  แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 

               จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  2562  ไว้  ณ  ท่ีนี้ด้วย 
 
 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                      (รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ) 
                                                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                         บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
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1.    ข้อมลูทั่วไป 
 

        1.1   บริษัท 
 บริษัทวัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100   เตียง ภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น – วัฒนา  เริ่มเปิดบริการเมื่อปี 2528 ตั้งอยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธาน ี41000 เลขท่ีทะเบียนบริษัท 0107537002095 โทรศัพท์ 0-4221-9888 โทรสาร 0-4224-1956  E-mail  
Address : admin@wattanahospital.net  Website : www.wattanahospital.net  มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย
เรียกช าระแล้ว 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน  10,000,000 หุ้นละ 10 บาท 
           
       1.2      จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้น 
                  ไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
                 - ไม่มี –  
 
       1.3      บุคคลอ้างอิง 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ : 0-2229-2800   โทรสาร : 0-2229-2888 

  

(ข) ผู้สอบบญัชี 
นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ , นางสาววัญเพ็ญ  อุ่นเรือน และนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา 
บริษัท ส านักงานปีติเสว ีจ ากัด 
8/4  ช้ัน 1,3  ซอยวิภาวดี 44 (ซอยอมรพันธ์)   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร     
กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ : 0-2941-3584-6  โทรสาร :  0-2941-3658 

  

(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายวิบูลย์ อัศวเรืองชัย 
เลขท่ีใบอนุญาตว่าความ 872/2533 
87 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 081-601-7734 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@wattanahospital.net
http://www.wattanahospital.net/
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2.  ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

สรุปข้อมลูทางการเงินของบริษัท                                                                                                                                                              
(หน่วย : พันบาท) 

 

สินทรัพย์ ณ วันสิ้นป ี       ปี2562       ปี2561       ปี2560 
สินทรัพย์รวม 486,192 488,201 472,619 

หนี้สินรวม 129,323 138,968 134,854 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 356,868 349,233 337,765 

ผลการด าเนินงาน มกราคม - ธันวาคม    
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 369,650 356,075 298,523 

รวมรายได ้ 374,900 365,664 326,100 

รวมค่าใช้จ่าย 353,270 344,184 302,905 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 21,630 21,480 23,195 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 17,339 16,883 18,286 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.73 1.69 1.83 

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 10,000 10,000 10,000 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 35.69 34.92 33.78 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.13 0.82 1.00 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 26.90 26.38 33.62 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.62 4.62 5.61 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 3.56 3.51 3.94 

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุน้ (%) 4.91 4.92 5.52 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.36 0.40 0.40 

อัตราการเจรญิเติบโต - เพิ่มขึ้น (ลดลง)    

สินทรัพย์รวม (%) -0.41 3.30 4.00 

หนี้สินรวม (%) -6.94 3.05 3.99 

รายได้จากการขาย (%) 3.81 19.28 1.46 

ก าไรสุทธิ (%) 2.70 -7.67 67.92 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง แห่งแรกของจังหวัด 
อุดรธานี โดยให้บริการทางการแพทย์ทุกแผนกในระดับตติยภูมิ โดยแบ่งการประกอบธุรกิจเป็นแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
เป็นหลัก  

 

 3.2 สัดส่วนของรายได้ 

            โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย 

แยกรายได้ตามประเภทผู้ป่วย (ล้านบาท) ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 

ผู้ป่วยนอก 162.07 43.2% 152.53 41.7% 137.68 42.2% 
ผู้ป่วยใน 245.32 65.4% 230.68 63.1% 174.49 53.5% 
รายได้อื่นๆ 6.65 1.8% 17.23 4.7% 21.79 6.6% 
รายได้อื่น-กลับรายการคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจากการรับช าระหนี ้

- 0% - 0% 17.46 5.4% 

ส่วนลดจ่าย -39.15 -10.4% -34.87 -9.5% -25.32 -7.8% 
 374.90  365.56  326.10  

 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 369.65 98.60 356.08 97.38 298.52 91.54 
      -  รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ ์ 103.72 27.66 103.38 28.27 96.05 29.45 
      -  รายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 74.93 19.98 76.76 20.99 57.44 17.62 
      -  รายได้ค่าห้องพัก 38.79 10.35 32.84 8.98 25.25 7.74 
      -  รายได้ค่าวินิจฉยัโรค และ  
         รักษาพยาบาล  

132.02 35.22 124.31 34.00 105.27 32.28 

      -  รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล 20.19 5.39 18.78 5.14 14.51 4.45 
       
(2)  รายได้อื่น ๆ  5.25 1.40 9.59 2.62 27.58 8.46 
      -  รายได้อื่น 5.25 1.40 9.59 2.62 10.11 3.10 

- รายได้อื่น-กลับรายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญจากการรับช าระหนี ้

- - - - 17.46 5.36 

รวมรายได ้ 374.90 100.0 365.66 100.0 326.10 100.0 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม - 2.53 - 12.13 - 7.42 

 

 

3.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในปีทีผ่่านมา 
-เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์รบัส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมกลุ่มประชากรรับบริการมากขึ้น 
-ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ช่ัวโมง  
-ให้บริการ 24 ช่ัวโมงศูนย์หัวใจให้กับผู้ป่วยสิทธิสปสช. 
-เพิ่มให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางร่วมกับศูนย์ทันตกรรม LDC 
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3.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันภายในอนาคต 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรม 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการ
รักษาหลากหลายที่ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เช่น สิทธิส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า, ประกันสังคม, และสิทธิราชการ 
ท าให้กลุ่มผู้ป่วยท่ีจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนมีจ านวนลดลง 

 

 

ข้อได้เปรียบของบริษัท 
 บริษัทฯมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกว่า 35 ปีท าให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับความมั่นใจจากผู้ป่วยและมี
ฐานผู้ป่วยเดิม ซึ่งขยายตามจ านวนประชากร ประกอบกับการที่บริษัทฯ ถูกก่อตั้งโดยทีมแพทย์ ท าให้สามารถเข้าใจ
และรักษาระดับของคุณภาพการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและระบบคุณภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางมาโดยตลอด  

 

ข้อเสียเปรียบของบริษัท 
 การที่บริษัทฯตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่
จ าเป็น ไม่สะดวกเท่าบริษัทฯในกรุงเทพ 

 

2. สถานภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาล 
ภาวะการตลาดและการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่นั้น มีโรงพยาบาลเอกชนท่ี

เป็นคู่แข่งอยู่สองราย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร (ขนาด 100 เตียง) และ โรงพยาบาลเอกอุดร (ขนาด 100 
เตียง) มีการแบ่ง segment ของตลาดที่ชัดเจน คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นในจังหวัดอุดรธานีล้วนก าหนด
เป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มบน แต่บริษัทก าหนดเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบน ท าให้การแข่งขันเกิดขึ้นในการขยาย
จ านวนลูกค้ากลุ่มบนนั่นเอง ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวมีระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของกลุ่ม
โรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบน ท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยน กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันโดยเพิ่มความเช่ือมั่นผ่านระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ระดับประเทศพร้อมกับการใช้กลไลราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในด้านต้นทุนท าให้สามารถมีความยืดหยุ่นด้านราคาได้มากกว่าคู่แข่ง  

  
 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(ก) ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากการระบาดหนักของไวรัสโควิท -19 ท าให้ทั้งโลกรวมถึง

ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ต้องปิดประเทศ ประชาชนอยู่ในความหวาดกลัว นโยบายภาครัฐ
รณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน ท าให้ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าธุรกิจอื่นสามารถปิดท าการและลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรอื่นๆได้ แต่บริษัทฯด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลไม่สามารถปิดบริการได้ยังจ าเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆแม้ว่าผู้รับบริการจะลดน้อยลงก็ตาม 
 

(ข) ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯหาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของประชาชน อาจส่งผลกับรายได้ของบริษัทฯ 
 

(ค) ความเสีย่งจากพ่ึงพาบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้าน แพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพเป็นบคุลากรที่
ขาดแคลน โดยเฉพาะบริษัทฯ ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้การจัดหาและคัดสรรแพทย์เฉพาะทางและพยาบาล
วิชาชีพมีข้อจ ากัด 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากการรับช ารับหนี้ล่าช้า 

เนื่องจากในสองสามปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของลูกค้าใช้สิทธิการรักษาแบบประกันเพิ่มมากขึ้นมาก ท าให้
จ านวนยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสท าให้การรับช าระล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญตามมา 
 

     (ข) ข้อพิพาททางกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย์ 
 

 

 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
(ก) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญม่ากกว่า 50% 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุลถือหุ้นในบริษัทจ านวน 5,794,774 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 57.95 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจึงท าให้กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกลุ สามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติใน เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนด ตอ้งให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

            

(ข) ความเสี่ยงจากการทีหุ่้นม ีfree float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมจี านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 418 ราย และมหีุ้นท่ีซื้อขายหมุนเวยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) จ านวน 1,837,126 หุ้น หรือร้อยละ 18.37 ท าให้การซื้อขาย
เปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไมม่ากนักและ ผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง เพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้นผู้
ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถ ขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ  
 

 

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
5.1 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดสว่นการถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี ้
 

 31 ธันวาคม 2562 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณัฐธิรา   ตั้งสืบกุล 2,434,542 24.35 
2 นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล 1,587,250 15.87 
3 นางวัลลีย ์สังข์ศิร ิ 1,081,100 10.81 
4 นางสาวพัลลภา วิทยากร 1,017,000 10.17 
5 นายพิพัฒน์   ตั้งสืบกลุ 807,282 8.07 
6 นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์ 495,000 4.95 
7 นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร 491,675 4.92 
8 นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธ ารง 460,300 4.60 
9 นายพีรพัฒน ์ตั้งสืบกุล 434,575 4.35 
10 นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว 270,000 2.70 

          หมายเหตุ  ข้อมลูรายงานการกระจายหุน้จากศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 
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5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
5.2.1 การจัดการ 

             คณะกรรมการบริษัท 
    บริษัทฯ มีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดังนี ้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 
2. พญ. ศุภวรรณ ตั้งสืบกลุ กรรมการ 
3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการ 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ กรรมการ 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยสองลายมือช่ือของกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย  รศ .
ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล และประทับตราส าคัญ
ของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
5. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาบที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 
6. ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
7. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

และโปร่งใส 
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                   
       1 .  รศ.ดร.พูนศักดิ์            ไวส ารวจ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                   2.   นางสาวสดุา                สันติเสวีกุล       กรรมการตรวจสอบ 
                   3.   พญ. อลิศา         เนรมิตตกพงศ์     กรรมการตรวจสอบ 
                   4.   นางสาวภัทรภร            พรมทอง                  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  3  เดือน / ครั้ง มีหน้าท่ี 

1. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผน รายงานผลและประเมินผลและปัญหาของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

2. ให้ค าแนะน าในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาทีผู่้สอบบัญชี
เห็นว่ามีสาระส าคัญ 

3. พิจารณาทบทวนให้ค าปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน  ติดตาม
การด าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ 

4. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัท 
6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อก าหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์     

           
 

การสรรหากรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติ (ตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย  
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวน หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ,  
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท,  

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท,  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน,  
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,  
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี,  
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,  
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท,  
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด,  

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล   ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ 
1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน าเสนอขออนุมัติต่อผู้

ถือหุ้น 
2.  พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ 
     กรรมการและผู้บริหารของบรษิัท 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล                     ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล            กรรมการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว                       กรรมการบริหาร 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล            กรรมการบริหาร 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท  โดยสรุปอ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญดังนี ้

1. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร้างการบริหารงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และ อนุมัติและ/หรอื
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง 
4. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล  กรรมการบริหาร 
3. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล  กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1.  น าเสนอแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ติดตามและก ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด  
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. พิจารณาน าเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ชุดย่อย

ต่างๆ ของบริษัทฯ 
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ 
6. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างานชุดย่อย เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนงานการก ากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ให้บรรลุตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว  ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ  กรรมการบริหาร 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล  กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในการบริหารงานตามปกติธรุะของบริษัท โดยสรุปอ านาจ 

หน้าท่ีที่ส าคัญดังนี ้
1. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

รับทราบ 
3. ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มี

ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการ 

จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้

มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเสี่ยง
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ  ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

7. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ /หรือ
หน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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การเข้าประชุมของกรรมการแตล่ะคณะในปี 2562 

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. รศ. ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล 4/4 - 
2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว 4/4 - 
3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล 4/4 - 
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล 4/4 - 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ  3/4 - 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ 4/4 6/6  
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล 4/4 6/6 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์ 3/4 3/6  

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ช่ือ สกุล กรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบ 
แทนประจ า 

เบี้ยประชุม 
(บาทต่อป)ี 

โบนัส
กรรมการ/ 
บ าเหน็จ 

สิทธิประโยชน์
อื่นๆ 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการ 7,200,000 168,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว รองประธานกรรมการ 840,000 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการ 6,000,000 68,000 50,000 ไม่ม ี
นส.บังอร ตั้งสืบกุล กรรมการ 

กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

144,000 68,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพญ็ กรรมการ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 18,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ กรรมการอิสระและ    
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ไม่ม ี 48,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

นส.สุดา สันตเิสวีกุล กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

ไม่ม ี 24,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

พญ.อลิสา เนรมติตกพงศ ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี 18,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จ านวน 13 ท่าน รวมทั้งสิ้น 29.11 
ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

-ไม่ม-ี 
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- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนข้ึนอยู่

กับอายุงาน โดยในป ี2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้ บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านบาท 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เท่ากับ 740,000 บาทต่อปี ให้แก่บริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด  ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ทั้งหมด ท้ังนี้บริษัทฯไม่มีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบรษิัท (%) ได้จากข้อมลูรายงานการกระจายหุ้นจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

    ผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
1)  รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

77 - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง ประเทศ    
   ประเทศฝรั่งเศส  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non-  
   finance Directors 

8.07 - 2528-ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด  
(มหาชน) และผู้อ านวยการใหญ ่

2) นายแพทย์สิทธิชัย  อังกลมเกลยีว 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

67 -  แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล  
-  วุฒิบัตรช านาญการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) 

2.70 - 2529-ปัจจุบัน - ผู้อ านวยการแพทย ์
- ศัลยแพทย์ประจ าโรงพยาบาล 
- กรรมการ 

3)  แพทย์หญิงศุภวรรณ  ตั้งสืบกลุ 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 
 

75 -  แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non- 
   finance Directors 

15.87 ภรรยา (1) 2528-ปัจจุบัน - รองผู้อ านวยการแพทย ์
- ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
- กรรมการ 

4) นางสาวบังอร   ตั้งสืบกุล 
     กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

80 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์   
   และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation    
   Program (DAP) 

0.005 พี่สาว (1) 2528-ปัจจุบัน - กรรมการ 

5) นางสาวจรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ 
    กรรมการบริษัท 

42 -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เมโทร
โปลิแทน สหรัฐอเมริกา  

0 - 2557-ปัจจุบัน 
 

-กรรมการ 
-ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) 
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ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน
การ 

ถือหุ้น
บริษัท  (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
6) รศ.ดร.พูนศักดิ์   ไวส ารวจ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

72 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 2)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  Doctoral  de I’ University  de Paris II                   
   (Drait  Sadministratif) (Mention  tres  bien)  
   1981 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director  
   Accreditation  Program  (DAP) 

- - 29 ก.ค.47-
ปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต 
- ผู้บรรยายวิชาปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 

ระดับ บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2536-ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7)  นางสาวสดุา   สันติเสวีกุล 
     กรรมการตรวจสอบ    

70 - ปริญญาตรีสาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program  (DAP) 

0.002 - 2543-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 

8)  พญ.อลิศา   เนรมิตตกพงศ ์
     กรรมการตรวจสอบ 

43 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วุฒิบัตรช านาญการ สาขาวิสญัญีแพทย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- - 8 ม.ิย.51-ปัจจุบัน - วิสัญญีแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
(2548-ปัจจุบัน) 

- กรรมการตรวจสอบ 
9) นางจุฑารตัน์  ไกรศรีวรรธนะ 
     รองผู้อ านวยการบริหาร 

69 - สาธารณสุขศาสตร์ เอกบริหารสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

- - 2540-ปัจจุบัน -พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน 
 บริการสาธารณสุข 
-รองผู้อ านวยการบรหิาร 
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10) นางสาวอรณุี โพธ์ิทิพย์ 
     หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

49 - ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

- - 2537-ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

11) ดร.ณัฐธิรา  ตั้งสืบกลุ 
     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

41 -ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , 
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, 
 มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย 
-ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ, 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
-วุฒิบัตร ISO Auditor Certificate 

24.35 บุตรี (1,3) 2547-ปัจจุบัน -ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร 
-ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) 

12) นส.ภัทรภร พรมทอง 
    เลขานุการคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ 

34 -ปริญญาตรสีาขาวิศกรรมแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 

- - 2552-ปัจจุบัน -เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  

ช่ือ-สกุล อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนในการ 
ถือหุ้นบริษัท  (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
6.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   
                บริษัทให้ความส าคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของบริษัทฯได้ บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจค านึงถึง
ความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   บริษัทมีการก าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและ
พนักงานถือปฏิบัติ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน, การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยบริษัทฯยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting 
Initiative (GRI) เพื่อน าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานปกติ (CSR-in-
process) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

6.2 สิทธขิองผู้ถือหุ้น 
                  ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ   ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทได้ส่ง

หนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
อ านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุม ถูกต้องครบถ้วน 

 

6.3 สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัท   ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท 
 ผู้ถือหุ้น           บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แกผู่้ถือหุ้น 
 โดยยดึมั่นในบรรษัทภิบาล  
 พนักงาน          บริษัทได้ปฏิบัตกิับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
 คู่ค้า                บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสญัญาต่อคู่ค้า 
 เจ้าหนี้             บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการช าระเงิน 
 ลูกค้า              บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ คอย   
                      รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปญัหาต่าง ๆ   
 คู่แข่ง              บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 
 สังคม/ชุมชน     บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 

6.4   การประชุมผู้ถือหุ้น 
                 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าเสนอประเด็นส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอข้อมูลส าคัญ

อย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนท่ีส าคัญไว้ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

6.5   ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการมีการก าหนด วสิัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เปา้หมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัท และคอย

ดูแลให้ฝา่ยจัดการด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและ
ความมั่นคงสูงสดุแก่ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการจัดใหม้ีระบบควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล และมีการติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน และเป็นอิสระต่อกัน 
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 คณะกรรมการก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเท่าน้ัน  
เว้นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อก าหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย ์

 

6.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
               คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

น าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
                 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต . และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ห้ามผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

6.7  จริยธรรมธุรกิจ 
                 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษไว้ด้วย 
 

6.8   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
             บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ  1/3  ของกรรมการ

ทั้งหมด 
 

6.9   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
                    ประธานกรรมการกับผู้อ านวยการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน  
 

6.10   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร          
         บริษัทได้ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บรหิารโดยไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
 

6.11   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
          บริษัทฯ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน  740,000.-  บาทต่อปี ให้บริษัทส านักงาน

ปีติเสวี จ ากัด โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

6.12   การประชุมคณะกรรมการ 
                    คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการเรียกประชุมพิเศษ เพิ่มตามความ

จ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุมและมีการบันทึกและเก็บรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบได้   

 

6.13   คณะอนุกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดังรายนาม 

คณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) และกรรมการตรวจสอบทุกท่านด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทด้วย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (ดังรายนามคณะกรรมการตรวจสอบใน
หัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการ) 
 

6.14   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
         บริษัทฯได้ก าหนดให้ บริษัท MA Consulting จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี 2559-2562 
โดยเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและท ารายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
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         บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลงานของพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ  มีการอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความ
ช านาญและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

6.15  การบริหารความเสี่ยง 

        คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ทั้งนี้เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) คณะกรรมการได้จัดให้มีบริษัทฯภายนอก มาช่วยตรวจสอบภายในเพิ่มเติม (Internal Audit 
Assistance) เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

6.16   รายงานของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดท าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
         ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้ างความเช่ือถือได้ดังรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

          
6.17   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

         คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใสตาม ข้อก าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่  0-4221-9888  หรือที่  e-mail : 
admin@wattanahospital.net โดยได้มอบหมายให้นางสาวภัทรภร พรมทองเป็นผู้ประสานงาน 
 

          6.18   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์ 

อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายส าคญัดังนี้ 
1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงาน การเปลี่ยน แปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 
เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ันยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย 

2. บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สา
ธารณทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญคนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัด
ค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 แล้ว และเริ่มมผีลบังคับใช้ใน
วันท่ี 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 

mailto:admin@wattanahospital.net
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        6.19 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตาม

กฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณา ประกอบด้วย เช่น ผลการ
ด าเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ  

   การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสม 

 

7. รายการระหว่างกัน 
ที่ผ่านมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด  

Alliance International Medical Centre และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด มีดังนี ้
(1) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน โดย

รายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการ
ก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษา
ต่อจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอ านาจต่อรองกับบริษัทยา และเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย  

(2) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Centre ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยเป็น
รายการซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ
ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการสร้างพันธมิตรในการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล 

(3) บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นการจ้าง
ประกอบอาหาร, เช่าพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งมีการก าหนดราคาที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจเป็ นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ 
ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 5 แล้ว เหตุผลในการท ารายการกับบริษัทดังกล่าวนี้ เป็น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจอดรถเพื่อบริการผู้ป่วย 
 

 

7.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ในการท ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ  บริษัทฯ จะก าหนดราคา และเง่ือนไข

ต่างๆ โดยค านึงถึงราคาปกติธุรกิจและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเง่ือนไขจะถูกน าเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 

7.2 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
  บริษัทฯคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการท ารายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 21  

ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด และ Alliance International Medical Center และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จ ากัด ใน
เรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาล และซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกัน และการบริการอาหาร และเช่า
พื้นที ่เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

รายการดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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8. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) มีรายได้ทั้งหมดใน ปี 2562 เท่ากับ 374.900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 365.664 

ล้านบาทใน ปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 โดยแบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเท่ากับ 369.650 ล้านบาท ในปี 2562 
เพิ่มขึ้นจาก 356.075 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.81 จากปีที่แล้ว และรายได้อื่นเท่ากับ 5.251 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจาก 
9.589 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.24 รายได้รวมที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วยใน
ประมาณร้อยละ 9 จากปีท่ีแล้ว 

ใน 2562 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 
จ านวน 52.824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 49.849 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.97 

บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 17.339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 16.883 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.70 จากปีที่แล้ว หรือก าไรคิดเป็น 
1.73 บาทต่อหุ้น 
 
เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2562  

เหตุการณส์ าคัญทีส่่งผลต่อรายรับของปี 2562 ได้แก่การด าเนินงานของศูนย์หัวใจไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เนื่องจาก 
ข้อจ ากัดด้านนโยบายภาครัฐในระบบการส่งต่อของเคสโรคหัวใจสิทธิเบิกจ่าย สปสช. ท าให้โรงพยาบาลแม้ได้รับอนญุาตรับผู้ป่วยกลุ่ม
สวนหัวใจสิทธ ิสปสช.แล้ว แต่กไ็มส่ามารถรับผู้ป่วยตามจ านวนท่ีคาดการณ์ไว้ตามแผนได้ ท าให้รายไดจ้ากกลุ่มนี้น้อยกว่าท่ีคาดการณ ์
 
1.ผลการด าเนินงานตามงบการเงินส าหรับปี 2562 และความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

(ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 369.650 356.075 3.81% 

รายได้อื่น 5.251 9.589 -45.24% 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 374.900 365.664 2.53% 

 
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 374.900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 365.664 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.53 จากปีที่
แล้ว และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 13.574 ล้านบาทจากปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 3.81 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจ านวน
ผู้ป่วยในท่ีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 9 จากปีท่ีแล้ว 
 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย 

(ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 270.205 262.159 3.07% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79.992 78.529 1.86% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 350.197 340.688 2.79% 
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ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 350.197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 340.688 ล้านบาท ในปีที่แล้ว หรือร้อยละ 
2.79 จากปีท่ีแล้ว 

แบ่งเป็นต้นทุนกิจการเท่ากับ 270.205 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 262.159 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 
ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากจ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้นและการจัดให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 

ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2562 เท่ากับ 79.992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 78.529 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.86  
 
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

(ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

EBITDA 
อัตราก าไร EBITDA 

52.824  
14% 

49.849  
14% 

5.97% 

EBIT 
อัตราก าไร EBIT 

24.704 
7% 

24.976 
7% 

-1.09% 

ก าไรสุทธิ 
อัตราก าไรสุทธิ 

17.339 
5% 

16.883 
5% 

2.70% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.73 1.69 2.70% 

 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

จ าหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2562 เท่ากับ 52.824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 49.849 ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 ขณะที่
อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เท่ากับร้อยละ 14 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 486.192 488.201 -0.41% 

หนี้สินรวม 129.323 138.968 -6.94% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 356.868 349.233 2.19% 

 
ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 486.192 ล้านบาท ลดลงจาก 488.201 

ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงร้อยละ 0.41 ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ากับ 78.088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 61.186 
ล้านบาทในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 27.63 ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 408.103 ล้านบาท ลดลงจาก 427.016 ล้าน
บาทในปีท่ีแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 4.43 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลง รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมี
มูลค่าลดลงด้วย 
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ด้านหนี้สิน หนี้สินรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 129.323 ล้านบาท ลดลงจาก 138.968 ล้านบาท ในปี 
2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินลดลง 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 356.868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 349.233 
ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.19 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากส่วนของก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 
 
กระแสเงินสด 

(ล้านบาท) ปี 2562 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 41.051 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 21.412 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 20.440 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (0.800) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด 15.680 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด 14.880 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ 0.800 ล้านบาท และมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 14.880 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 41.051 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 

21.412 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นการลงทุนฝากเงินระยะสั้น ระยะยาว และลงทุนกองทุนเปิด เพื่อรับรายได้จากการฝากเงินและ
กองทุน โดยจ านวนการลงทุนส่วนน้ีเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ถาวรอีกจ านวน 11.654 ล้านบาท  

อีกส่วนหนึ่งคือส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 20.440 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน คิดเป็น 10.740 ล้านบาท 
 
2.ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 ปี 2562 ปี 2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  6.96 6.80 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.69 52.91 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  6.09 5.80 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 59.11 62.07 

 
ในปีที่ผ่านมาพบว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯมีระบบในการติดตามหนี้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และลดระยะเวลาเก็บหนี้ลงอย่างต่อเนื่อง 
 ในด้านสินค้าคงเหลือ ในปี 2562 บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ประมาณ 59.11 วัน ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ขาดสินค้าในการด าเนินธุรกิจคือสินค้าจ าพวกยาและเวชภัณฑ์ 
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3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(เท่า) ปี 2562 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.13 0.82 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.05 0.72 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.60 0.37 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 8.04 7.14 

 
 ในด้านความเพียงพอของสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯอยู่ท่ี 1.13 เท่าซึ่งเพียงพอต่อการ ด าเนินธุรกิจปกติ 
ในปี 2562 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภายคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 1.05 เท่าและ 0.60 เท่า ตามล าดับ 
และอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ยเท่ากับ 8.04 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ 
 
4. ภาระผูกพันด้านหนี้สนิ 

(เท่า) ปี 2562 ปี 2561 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 8.04 7.14 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1.08 0.81 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.36 0.40 

 
ในด้านหนี้สินบริษัทฯมีความสามารถในการช าระหนี้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 8.04 ในปี 2562

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว และอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) ในปี 2562 เท่ากับ 1.08 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
ในปี 2562 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.36 ลดลงจากปีท่ีแล้ว 

 
 

5. ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
เศรษฐกิจในป ี2563 มีแนวโน้มถดถอยตั้งแต่ต้นปี จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิท-19 ทั่วโลก และอัตราดอกเบี้ย

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองที่ตึงเครียด รวมทั้งด้านการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนท่ีสูงขึ้น การเพิ่มขึ้น
ของอุปทาน (supply) ของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ และความไม่แน่นอนในมาตรการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ 
ทั้งหมดน่าจะส่งผลแก่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯได้อย่างมีนัย อย่างไรก็ตามบริษัทฯวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการ
ชะลอการลงทุนที่ไม่จ าเป็น รักษากระแสเงินสดให้ผ่านปีนี้ และเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม ขยายช่องทางการ
เข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนในวงกว้างขึ้น  
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บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
งบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
และรายงานของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผู้ถือหุ้น  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ งบ
การเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน รายงาน
ของข้าพเจ้า   ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า   ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 2 - 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  (ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  พร้อมท้ังวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องดังต่อไปนี ้
 
รับรู้รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกิจการโรงพยาบาลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 369.65 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 98.78 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้ค่าบริการ
รักษาพยาบาล รายได้ค่ายา รายได้ค่าห้องพัก และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจ านวน
มากราย รวมถึงการให้ส่วนลดที่ท ากับคู่สัญญาต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญของข้าพเจ้า คือ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้าตรวจตัดยอดการรับรู้
รายได้ และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี  
 
ข้อมูลอืน่ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ  
ส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงข้ดต่อข้อเท็จ
ที่เหมาะสมต่อไป  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 3 - 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลกิ
บริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู ่ ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึง่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 4 - 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน  (ต่อ) 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นทีม่ีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจา้ได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 

 
 
 
 

( นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ) 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
8/4 ช้ัน 1, 3   ซอยวิภาวดีรังสิต 44 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 
วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 
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หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 14,879,684.68     15,680,134.32     

เงนิลงทุนชัว่คราว 7 25,030,044.78     10,000,000.00     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธิ 5 และ 8 31,188,431.17     27,739,653.68     

สนิคา้คงเหลอื 6,088,373.34       7,318,031.04       

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 901,766.42         447,745.90         

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 78,088,300.39     61,185,564.94     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกนั 9 5,020,000.00       5,020,000.00       

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 10 5,000,000.00       10,000,000.00     

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 385,549,885.69   400,347,098.73   

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สุทธิ 12 4,737,315.41       5,624,445.92       

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 13 6,484,324.24       4,721,344.80       

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 1,311,721.21       1,302,700.38       

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 408,103,246.55   427,015,589.83   

รวมสินทรพัย์ 486,191,546.94   488,201,154.77   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัย์

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 14 2,663,726.13       3,300,155.74       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 5 และ 15 39,333,713.02     43,614,146.44     

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 10,740,000.00     10,740,000.00     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 17 -                    230,959.93         

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 18 940,383.54         1,339,792.79       

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 12,781,065.00     12,250,000.00     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,809,280.94       750,236.34         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 221,299.35         193,515.45         

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 358,002.73         2,212,192.24       

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 68,847,470.71     74,630,998.93     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 16 40,805,000.00     51,545,000.00     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สุทธิ 17 -                    495,335.22         

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 18 -                    940,383.54         

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 19 19,670,601.00     11,356,724.00     

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 60,475,601.00     64,337,442.76     

รวมหน้ีสิน 129,323,071.71   138,968,441.69   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.- บาท 100,000,000.00   100,000,000.00   

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 62,500,000.00     62,500,000.00     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 10,000,000.00     10,000,000.00     

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 184,368,475.23   176,732,713.08   

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 356,868,475.23   349,232,713.08   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 486,191,546.94   488,201,154.77   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้ -                    

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 5 369,649,662.33   356,075,423.90   

รายไดอ้ื่น 5 5,250,574.47       9,588,733.89       

รวมรายได้ 374,900,236.80   365,664,157.79   

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 5 270,204,568.59   262,159,110.79   

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5 79,992,055.99     78,529,198.14     

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 3,073,758.51       3,495,831.71       

รวมค่าใชจ่้าย 353,270,383.09   344,184,140.64   

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 21,629,853.71     21,480,017.15     

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 13.2 (4,290,793.96) (4,596,679.35)

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 17,339,059.75     16,883,337.80     

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการที่จะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องประมาณการหนี้สนิ

ส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 13.2 และ 19 (2,703,297.60) 1,584,087.20       

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 14,635,762.15     18,467,425.00     

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 23 1.73 1.69 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้ 10,000,000.00 10,000,000.00

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท
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หน่วย : บาท

ทุนเรอืนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น รวม

และเรยีกช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         165,265,288.08       337,765,288.08       

เงนิปันผลจ่าย 21 -                        -                        -                        (7,000,000.00)         (7,000,000.00)         

ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                        -                        -                        16,883,337.80         16,883,337.80         

ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น 13.2 และ 19 -                        -                        -                        1,584,087.20          1,584,087.20          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         176,732,713.08       349,232,713.08       

เงนิปันผลจ่าย 21 -                        -                        -                        (7,000,000.00)         (7,000,000.00)         

ก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                        -                        -                        17,339,059.75         17,339,059.75         

ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น 13.2 และ 19 -                        -                        -                        (2,703,297.60)         (2,703,297.60)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000.00       62,500,000.00         10,000,000.00         184,368,475.23       356,868,475.23       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ก าไรสะสม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 21,629,853.71     21,480,017.15     

รายการปรบักระทบก าไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั(จ่าย)

จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11 และ 12 28,120,670.86     24,873,540.10     

หนี้สูญ 1,612,862.00       1,371,313.00       

หนี้สงสยัจะสูญ 8 707,358.20         1,402,430.25       

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสูญลกูหนี้การคา้ 8 (2,623,276.40)      (1,313,389.00)      

ปรบัปรงุสนิทรพัย์เป็นค่าใชจ่้าย 646,541.25         168,920.94         

ปรบัปรงุเจา้หนี้อื่นเป็นรายได้ (164,943.65)        (124,966.16)        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 19 5,465,820.00       1,445,539.00       

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัย์สนิ 11 และ 12 67,622.37           100,274.94         

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนเผือ่ขาย -                    (194,401.17)        

ก าไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจรงิของหลกัทรพัย์เพือ่คา้ 7 (30,044.78)          -                    
ดอกเบี้ยรบั (317,246.56)        (102,726.03)        

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 3,073,758.51       3,495,831.71       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน 58,188,975.51     52,602,384.73     

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึ้น):-

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น (3,771,442.61)      (4,070,335.95)      

สนิคา้คงเหลอื 1,229,657.70       (1,792,108.72)      

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น (454,020.52)        (113,137.77)        

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น (4,287.58)            (364,638.88)        

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง):-

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น (4,900,596.88)      9,330,985.69       

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,854,189.51)      229,829.06         

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ารองผลประโยชน์พนกังาน

จ่ายจรงิระหว่างปี 19 -                    (326,000.00)        
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 48,434,096.11     55,496,978.16     

จ่ายดอกเบี้ย (3,059,354.15)      (3,495,831.71)      

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (4,323,637.65)      (4,086,921.45)      
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 41,051,104.31     47,914,225.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว 7 (30,000,000.00)    (10,000,000.00)    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 7 15,000,000.00     -                    

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 10 (5,000,000.00)      (10,000,000.00)    

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 10 10,000,000.00     -                    

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย -                    (20,000,000.00)    

เงนิสดรบัจาการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย -                    20,194,401.17     

ซือ้สนิทรพัย์ถาวร 11 (11,653,821.93)    (31,077,832.80)    

ซือ้สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 12 (79,425.00)          (530,729.00)        

ดอกเบี้ยรบั 321,568.48         85,390.41           
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (21,411,678.45)    (51,328,770.22)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารเพิม่ขึ้น (ลดลง) (636,429.61)        429,400.68         

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 -                    6,054,362.00       

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (10,740,000.00)    (11,691,355.73)    

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 17 (751,437.00)        (213,917.37)        

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 18 (1,339,792.79)      (1,259,742.55)      

เงนิปันผลจ่าย (6,972,216.10)      (6,971,479.90)      
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (20,439,875.50)    (13,652,732.87)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ (800,449.64)        (17,067,278.09)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,680,134.32     32,747,412.41     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 14,879,684.68     15,680,134.32     

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงนิสดจ่ายในระหว่างปีส าหรบั
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 11 -                    89,251.64           

2. รายการที่ไมใ่ช่เงนิสด

ซือ้สนิทรพัย์ถาวรโดยการก่อหนี้ 11 770,702.75         1,448,805.17       

เงนิปันผลคา้งจ่าย 221,299.35         193,515.45         

3. จ านวนเงนิที่ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อที่อาจน ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 26,136,273.87     25,499,844.26     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

บริษัท วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวนัที่  15 มีนาคม 2528 และจด
ทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อวนัที ่9 มถุินายน 2537 และบรษิทัฯ จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2539 บรษิทัฯ มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา ต าบลหมาก
แขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัประเภทโรงพยาบาลภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาล
นอรท์อสีเทอรน์ วฒันา” 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  

งบการเงนินี้ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถงึ
การตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535      

งบการเงนิน้ี น าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง “การน าเสนองบ
การเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อทีต่้องมใีน
งบการเงิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญัติการบญัช ีพ.ศ. 
2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนินี้ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่าง
อื่น 

 
3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี  

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัช ีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2561) และ
ออกใหม่โดย  สภาวชิาชพีบญัชฯี ดงันี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2561) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2561) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2561) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2561) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2561) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั 

ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื  
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2561) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2561) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2561) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2561) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรุง 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรุง 2561) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2561) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2561) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2561) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15   รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 

กบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2561) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561) การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง 2561) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนี้สนิที่

มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4  (ปรบัปรุง 2561) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5  (ปรบัปรุง 2561) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2561) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2561) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่า และ

ปฏสิมัพนัธ ์ของรายการเหล่านี้  ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561) เงนิทีน่ าสง่รฐั 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความ และการให้แนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั 
ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานฉบบันี้ ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จ านวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ 
(หรอื ณ วนัที่) กจิการส่งมอบการควบคุมสนิค้าหรอืบรกิารให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ทีก่จิการคาดว่าจะ
ไดร้บั กจิการต้องใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน
ส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบ
แทนที่กจิการคาดว่าจะมสีทิธไิด้รบัจากการแลกเปลี่ยนสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้ส่งมอบใหแ้ก่ลูกค้า และก าหนดให้
กจิการต้องใชดุ้ลยพนิิจและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่
ละขัน้ตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรู้
รายได ้ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานการบญัช ีการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกใหม่ ดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิัทฯ 

 

3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ได้ประกาศใชม้าตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม่
และออกใหม่ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บริษัทฯ ยงัไม่ได้น ามาถือปฏิบตัิก่อนวันที่มีผลบงัคับใช้ 
ดงัต่อไปนี้ 

3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2562) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2562) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2562) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2562) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 
3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2562) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั  

     ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2562) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2562) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2562) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2562) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2562) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2562) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2562) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2562) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2562) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2562) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2562) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรุง 2562) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรุง 2562) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรุง 2562) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2562) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่9   (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2562) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2562) รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
ฉบบัที ่16   สญัญาเช่า 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 
3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีที่ไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง

กบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2562) ภาษีเงนิได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรอืของผูถ้อื

หุน้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2562) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และ หนี้สนิทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรุง 2562) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุง 

     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2562)  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2562) ขอ้จ ากดัสนิทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่า และ

 ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี้  ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 19  
เรื่องผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2562) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2562) เงนิทีน่ าสง่รฐั 
ฉบบัที ่22 (ปรบัปรุง 2562) รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรบัหรอืจ่ายล่วงหน้า 
ฉบบัที ่23   ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี 
เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัธุรกจิประกนัภยั 
เรื่อง ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

มาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 
3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น  ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการ
บญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอื
ปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีาร
ค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และ
หลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ 
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการ
บญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ถูกยกเลกิไป ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่101   หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 

     ฉบบัที ่103 การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึ
กนั 

ฉบบัที ่104   การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105   การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ฉบบัที ่106   การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่ม
เครื่องมอืทางการเงนิต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตัิ 
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3.  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 
3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สญัญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ได้ก าหนดหลกัการของการรบัรู้รายการ การวดั
มลูค่า   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบั
สญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต ่า  
อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 
(ปรบัปรุง 2561) ผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) 
ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชนีี้ต่องบการเงนิในปีที่เริม่น ามาถือ
ปฏบิตั ิ

 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิน้ี  ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบ 
งบการเงนิยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 
นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

4.1  การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
รายได้รบัรู้เมื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถึงสิง่ตอบแทนทีบ่รษิัทฯ คาดว่าจะมสีทิธิ
ได้รบัซึ่งไม่รวมจ านวนเงนิที่เกบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลด
การคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค้่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั ค่ายา และ
อื่นๆ รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารหรอืจ าหน่ายยาแลว้  
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิค้าซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ให้กบั
ลกูคา้ 
รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และ เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่ ี
สภาพคล่องสงูซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มี
สาระส าคญัรวมถงึ   ตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่าและไมม่ี
ขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่าสามเดอืน แต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน  บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น   "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั"   แสดงภายใตส้นิทรพัย ์  
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
4.3  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้ แสดงตามมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัซึง่สทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   

บรษิทัฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้
ไม่ได ้  ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้  การวเิคราะหอ์ายุหนี้  และสถานะการเงนิปัจจุบนัของ
ลกูหนี้ 

ลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญู  หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วน
หนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน - 
ออกก่อน  และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารขายและเบกิใช ้

ราคาทุน ประกอบดว้ย ต้นทุนในการซือ้สนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิค้า เช่น ค่าอากรขา
เขา้   ค่าขนสง่หกัดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ 

มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกติ หกัด้วยค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นในการ
ขาย 

4.5 เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จดัประเภท
เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุง
มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน  

มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัท าการสุดทา้ย
ของปีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารด้อยค่าเกดิขึน้ ถ้าราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รบักบัมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน จะถูกบนัทกึ
เป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีที่มกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเพยีงบางส่วน ราคาตามบญัชต่ีอ
หน่วยทีใ่ชใ้นการค านวณตน้ทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

 
4.6 เงนิลงทุนระยะยาว 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็น "เงนิลงทุนระยะยาว " แสดงตามวธิรีาคาทุน
สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรอืขาดทุน 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม  และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
ราคาทุน  รวมถงึตน้ทุนทางตรง  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัย์ 
เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะ
สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัย์ถาวรให้ดีขึ้นถือเป็น
รายจ่ายฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

บรษิทัฯ  ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรพัย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้)  
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิัทฯ ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัย์ทุกประเภทด้วยราคาทุนหลงัจากหกัมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์
โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ ดงันี้.- 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 30   ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์   5 - 15   ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน 3 - 10  ปี 

เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้
เหมาะสม 

4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์ต้นทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

 
4.9 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิาก    
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิดงัต่อไปนี้.- 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  5 - 10  ปี 
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4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

4.10.1  ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนัส เงนิสมทบกองทุน 
ประกันสงัคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พนกังานท างานให ้

4.10.2  โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุน      
ไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้
สมทบกองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ 

เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4.10.3  โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุซึง่
ขึน้อยู่กบัอายแุละจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญ
ทางสถติอิสิระ โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)  มลูค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต  โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้
ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบั
ระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 
และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็ ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้
จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบั
โครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.11 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั  
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้เกิดขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะสูญเสยีทรพัยากรที่มี
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 
4.12  ภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบัปีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้ 
จะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณีนี้ภาษีเงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษ ี 
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 4.12  ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน า
กฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากร หากคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายช าระเจา้หน้าทีภ่าษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะ
น าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ ไดต้ัง้ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว 
เว้นแต่บริษัทฯ สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ มี
สทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั และ
ทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั ซึง่ตัง้ใจ   
จะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท า
การปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว  หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อ
การน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการ
ทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

4.13  ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อก
และเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4.14  รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคมุ
โดยบรษิทัฯ ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัที่
ด าเนินธุรกจิการลงทุนในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง
หรอืทางออ้มซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ  
ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคล
ดงักล่าวซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคมุ
หรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  บรษิทัฯ ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 



 

  รายงานประจ าปี 2562 

48 

 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
4.15  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดอ้ยค่าลง
หรอืไม่   หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อต้องท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี บรษิทัฯ จะท าการ
ประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
หกัต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแส
เงนิสด ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าที่
อาจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์  ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ 

เงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้ เกีย่วขอ้งดว้ย 

บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บรษิัทฯ  ได้รบัรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี้ดงักล่าว 
บรษิัทฯ ต้องประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน  

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี  
ภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

4.16 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

บรษิัทฯ แสดงสนิทรพัย์ที่ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามประเภทของสนิทรพัย์ 
รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัคงเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัยย์กเวน้กรรมสทิธิ ์
ทางกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา
เช่าพร้อมกบัภาระหนี้สนิที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัส่วนทีเ่ป็นดอกเบี้ย และคดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์ ดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าเสื่อมราคารบัรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 

4.17  การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร  โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความ
เสีย่งและผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น ส่วนงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความ
เสีย่งและผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 
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4.18  เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯ  ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ   ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั เงนิลงทุนระยะยาวอื่น หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงนิ  ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูร้ะยะยาว  หนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ 
นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.19 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
บรษิทัฯ ใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ซึง่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มตีลาดทีม่สีภาพ
คล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้
บรษิทัฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯ จะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้
ประจ า 

4.20  การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณ
การและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย์  หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย  การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยั
ต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้  ดงันัน้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
 

4.20.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

 การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏบิตัใินการส่งมอบสนิค้าใหก้บัลูกคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
เงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาที่ท ากบัลูกค้าเพื่อพจิารณาว่าสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระ  ที่
แยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิาร
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ดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลูกคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิาร
นัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและ
รายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

- การปฏบิตังิานของกจิการไม่กอ่ใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกิจการมสีทิธใินการ 
รบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดั
จ าหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าว 

4.20.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรู้หรอืการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาว่า
บรษิัทฯ  ได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแล้วหรอืไม่   โดยใช้ดุลย
พนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.20.3  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้เกดิจากการปรบัมูลค่าของลูกหนี้จากความเสีย่งด้านเครดติที่อาจเกดิขึน้ ฝ่าย
บรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้ แต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์
อายุลกูหนี้ ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตีและการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั อย่างไรกต็าม การ
ใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันัน้ การปรบัปรุงค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.20.4  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใช้ดุลพนิิจในการพจิารณาว่า มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

4.20.5  อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลอื เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และได้มกีารทบทวนอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืใหม่ 
หากมกีารเปลีย่นแปลง 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

4.20.6 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเริ่มแรกของสนิทรพัย์ไม่มีตัวตนนัน้ จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิ จของฝ่ายบริหารในการ
ประมาณมูลค่าของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่ประมาณการ
กระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 
โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.20.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บรษิทัฯ จะมกี าไรทาง
ภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
บรษิทัฯ   ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทาง
ภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.20.8 ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณ
การถึงความน่าจะเป็นที่พนักงานจะท างานจนครบเกษียณอายุ โดยค านึงถึงข้อมูลในอดีตซึ่งจะทบทวนทุกปี  
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะถูก
ค านวณขึน้ทุกปี 

4.20.9 สญัญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลย
พนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญา เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและ
ผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

 
4.20.10 การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 

บรษิทัฯ ก าหนดอายุสญัญาเชา่ตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกใน
การขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ และระยะเวลาตามสทิธเิลอืก
ในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯ มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุ
สญัญาเช่าหรอืทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจในทางเศรษฐกจิส าหรบับรษิทัฯ ในการใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผีล 
บรษิทัฯ จะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส าคญัซึง่อยู่ภายใต้การควบคุมและ
ส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

4.20.11 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมูลค่า ซึ่งตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลอง
ได้มาจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที่มอียู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทัง้ของธนาคารฯ และ
คู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว  
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
4.20.11 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกบัตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 
5. รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของบรษิทั
ฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บุคคลและบรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนั โดย
การเป็นกรรมการร่วมกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 

   ลกัษณะ การด าเนินกจิการ 
บรษิทัฯ ถอืหุน้    
ในอตัรารอ้ยละ 

บรษิทัและบุคคล ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

บรษิทั 21 ศตวรรษ เวชกจิ จ ากดั 1 และ 2 โรงพยาบาล ไทย - - 
Alliance International Medical Center   1 ศนูยก์ารแพทย ์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 
- - 

บรษิทั พแีอนดเ์อส วนัเนส เวลธ ์จ ากดั   2 พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์

เพือ่ใหเ้ช่า 

ไทย - - 

บรษิทั วฒันาเฮลธแ์ครก์รุ๊ป จ ากดั 2 อบรม พนกังาน 
เกีย่วกบั
การแพทย ์

ไทย - - 

บรษิทั พแีอนดเ์อน็ แอสเซท็ พลสั จ ากดั 2 ขายและใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

ไทย - - 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

นายพพิฒัน์ ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นายสทิธชิยั องักลมเกลยีว 3 - ไทย - - 
นางศุภวรรณ ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นางสาวบงัอร ตัง้สบืกุล 3 - ไทย - - 
นางสาวณฐัธริา ตัง้สบืกุล 4 - ไทย - - 
นางพรีวรรณ จงัศริวิฒันธ ารง 4 - ไทย - - 
นายพรีพฒัน์ ตัง้สบืกุล 4 - ไทย - - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เป็นดงันี้.- 
1. มกีรรมการของบรษิทัฯ บางท่านร่วมกนั 
2. มผีูถ้อืหุน้บางท่านร่วมกนั 
3. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
4. เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 
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รายการบญัชีกบับุคคลหรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มนีโยบายการก าหนดราคา ดงันี้.- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
1. ขายยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุนและราคาทุนบวกรอ้ยละ 10 
2. ดอกเบีย้รบั ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี 
3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารซือ้ยาและเวชภณัฑ ์ ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
4. รายไดค้่าเช่า ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั  
5. ซือ้ยาและเวชภณัฑ ์ ราคาทุนและราคาทุนบวกรอ้ยละ 10 
6. ค่าเช่า ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั  
7. ค่าบรกิารอื่นๆ  ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
8. ค่าธรรมเนียมแพทย ์ อตัราเดยีวกนักบัแพทยท์ีไ่มใ่ช่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
9. ค่าสง่ตวัผูป่้วย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของรายไดส้ทุธทิีเ่รยีกเกบ็จากผูป่้วย 

 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ  มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน  ค่าธรรมเนียมแพทย ์ โบนสั เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี  สวสัดกิารอื่น 
ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้.- 

 

หน่วย  :  บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน้   27,174,596.00 25,511,370.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน   1,939,802.00 390,367.00 

รวม   29,114,398.00 25,901,737.00 
 
 
 
 
 

    นโยบายการ หน่วย : บาท 

    ก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2561 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล  1   1,022,347.29 7,154,089.12 
รายไดอ้ื่น 2 และ 3 และ 4 และ 7   1,044,696.47 4,658,343.08 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 5 และ 6 และ 7 และ 8   13,626,998.35 4,543,474.39 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 9   1,320,947.30 1,148,974.45 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั    
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล   1   337,896.28 54,767.31 
รายไดอ้ื่น 4 - 288,000.00 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 6 และ 7 และ 8   4,357,648.22 12,896,055.00 
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ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ลกูหนี้การคา้   
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 269,963.62 2,033,898.10 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,683.90 9,767.40 

รวมลกูหนี้การคา้ 280,647.52 2,043,665.50 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 175,839.50 248,448.00 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 70,011.00 10,655.00 
รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 245,850.50 259,103.00 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 526,498.02 2,302,768.50 
 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2562 ปี 2561 
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   37,377.30 8,042.05 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   1,234,156.75 168,707.08 
  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   10,575.00 843,795.00 
  เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   874,939.00 811,600.00 
  โบนสัคา้งจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   950,000.00 2,100,000.00 
  เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 87,426.00 

  รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  3,069,670.75 4,011,528.08 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น   3,107,048.05 4,019,570.13 

 
6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2562 ปี 2561 
เงนิสด 303,479.00 510,896.00 
เชค็รอน าฝาก - 281,580.66 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชกีระแสรายวนั 8,903,466.22 7,676,779.03 
เงนิฝากธนาคาร  -  บญัชอีอมทรพัย ์ 5,672,739.46 7,210,878.63 

รวม 14,879,684.68 15,680,134.32 
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7.  เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 
    7 - 12 เดอืน 1.55 1.55 - 1.70 10,000,000.00 10,000,000.00 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ - - 15,030,044.78 - 

รวม   25,030,044.78 10,000,000.00 

บรษิัทฯ ถือเงนิลงทุนดงักล่าวไว้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการหาก าไรจากการเปลีย่นแปลงของราคาในช่วงเวลา
สัน้ๆ จงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนชัว่คราวประเภทหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ย.- 

 

 

 
 หน่วย  :  บาท 
 ปี 2562 ปี 2561 

ยอดคงเหลอืตน้ปี - ราคาทุน - - 
บวก  ซือ้ระหว่างปี 15,000,000.00 - 
ยอดคงเหลอืปลายปี - ราคาทุน 15,000,000.00 - 
บวก การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 30,044.78 - 

ยอดคงเหลอืปลายปี - มลูค่ายุตธิรรม 15,030,044.78 - 
 

8.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 
หน่วย  :  บาท 

ปี 2562 ปี 2561 
ลกูหนี้การคา้   
ลกูหนี้คู่สญัญา 33,615,871.74 31,559,338.05 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 280,647.52 2,043,665.50 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - 56,770.36 
ลกูหนี้ทัว่ไปและลกูหนี้พนกังาน  - บุคคลอื่น  3,888,152.69 3,755,880.50 
รายไดค้า้งรบั 1,781,669.00 923,624.00 
รวมลกูหนี้การคา้ 39,566,340.95 38,339,278.41 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (10,817,361.65) (12,733,279.85) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 28,748,979.30 25,605,998.56 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,667,547.92 1,107,388.16 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 245,850.50 259,103.00 
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ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 526,053.45 767,163.96 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 2,439,451.87 2,133,655.12 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 31,188,431.17 27,739,653.68 
 

ลกูหนี้การคา้ แยกตามอายุหนี้คา้งช าระได ้ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 22,797,914.35 19,091,689.82 
ลกูหนี้การคา้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ   
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 4,881,715.44 4,835,093.85 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 366,710.81 701,404.15 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 716,155.00 2,044,307.71 
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 10,803,845.35 11,666,782.88 
รวม รวม 39,566,340.95 38,339,278.41 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (10,817,361.65) (12,733,279.85) 

สทุธ ิ   28,748,979.30 25,605,998.56 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายละเอยีดดงันี้.-  

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

ยอดยกมาตน้ปี 12,733,279.85 12,644,238.60 
บวก เพิม่ระหว่างปี 707,358.20 1,402,430.25 
หกั กลบัรายการระหว่างปี (2,623,276.40) (1,313,389.00) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 10,817,361.65 12,733,279.85 
 
9.  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
ประเภทเงนิฝากธนาคาร เพื่อค ้าประกนัวงเงนิ ปี 2562 ปี 2561 
เงนิฝากออมทรพัย ์                                  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ   
 การออกหนงัสอืค ้าประกนั 5,020,000.00 5,020,000.00 

รวม   5,020,000.00 5,020,000.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากออมทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.375 ต่อ
ปี และรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ตามล าดบั 
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10.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า    
15 - 18 เดอืน 

 
1.90 

 
1.80 

 
5,000,000.00 

 
10,000,000.00 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 ทีด่นิ อาคารและ เครื่องมอืและ 
เครื่องตกแต่ง

และ 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้ ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง รวม 

  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การแพทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 66,554,742.60 290,787,197.17 101,894,379.33 45,664,930.37 14,221,780.16 24,296,433.99 108,336,565.38 651,756,029.00 
บวก ซือ้ระหว่างปี - 1,395,387.00 4,529,418.60 3,069,363.09 1,648,371.13 1,869,000.00 20,015,098.15 32,526,637.97 
บวก
(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 44,462,167.89 187,084.16 3,663,706.99 239,528.26 - (48,552,487.30) - 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,565,208.10) -    (6,408,158.41) (25,000.00) - (8,998,366.51) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 66,554,742.60 336,644,752.06 104,045,673.99 52,398,000.45 9,701,521.14 26,140,433.99 79,799,176.23 675,284,300.46 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 121,177,590.51 70,074,955.75 39,242,123.04 12,151,410.18 17,249,544.70 - 259,895,624.18 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,693,354.14 6,948,473.57 2,220,248.76 677,404.29 1,400,188.36 - 23,939,669.12 
หกั   จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,536,636.00) - (6,336,456.57) (24,999.00) - (8,898,091.57) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 133,870,944.65 74,486,793.32 41,462,371.80 6,492,357.90 18,624,734.06 - 274,937,201.73 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 66,554,742.60 169,609,606.66 31,819,423.58 6,422,807.33 2,070,369.98 7,046,889.29 108,336,565.38 391,860,404.82 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 66,554,742.60 202,773,807.41 29,558,880.67 10,935,628.65 3,209,163.24 7,515,699.93 79,799,176.23 400,347,098.73 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ อาคารและ เครื่องมอืและ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมอืเครื่องใช ้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
  สว่นปรบัปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช ้   ก่อสรา้ง  
  อาคาร การแพทย ์ ส านกังาน     

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 66,554,742.60 336,644,752.06 104,045,673.99 52,398,000.45 9,701,521.14 26,140,433.99 79,799,176.23 675,284,300.46 
บวก ซือ้ระหว่างปี - 249,112.05 3,597,968.00 2,823,957.77 637,113.38 1,299,000.00 3,817,373.48 12,424,524.68 
บวก(หกั) รบัโอน(โอนออก) - 55,687,845.73 - - - - (55,687,845.73) - 
หกั   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (1,630,000.00) (28,066,065.84) - - - (29,696,065.84) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 66,554,742.60 392,581,709.84 106,013,641.99 27,155,892.38 10,338,634.52 27,439,433.99 27,928,703.98 658,012,759.30 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 133,870,944.65 74,486,793.32 41,462,371.80 6,492,357.90 18,624,734.06 - 274,937,201.73 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 14,924,623.93 6,893,590.52 3,023,200.68 786,730.84 1,545,973.98 - 27,174,119.95 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (1,629,999.00) (28,018,449.07) - - - (29,648,448.07) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 148,795,568.58 79,750,384.84 16,467,123.41 7,279,088.74 20,170,708.04 - 272,462,873.61 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 66,554,742.60 202,773,807.41 29,558,880.67 10,935,628.65 3,209,163.24 7,515,699.93 79,799,176.23 400,347,098.73 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 66,554,742.60 243,786,141.26 26,263,257.15 10,688,768.97 3,059,545.78 7,268,725.95 27,928,703.98 385,549,885.69 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 2562 2561 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร       24,297,494.94 21,387,847.97 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       2,876,625.01 2,551,821.15 

รวม       27,174,119.95 23,939,669.12 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้และทีจ่ะมต่ีอไปในภายหน้าของบรษิทัฯ ไวก้บั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัการกูย้มืเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และขอ้ 16 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์าคาทุนจ านวน 6.20 ลา้นบาท และ 7.85  ลา้นบาท เป็น
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ  (ตามมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 และ ขอ้ 18) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาเตม็มลูค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้าน
อยู่จ านวน 126.71 ลา้นบาท และ 153.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
12.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ราคาทุนของสินทรพัย ์   
ณ วนัที ่1 มกราคม  9,607,132.18 9,076,403.18 
บวก ซือ้ระหว่างปี 79,425.00 530,729.00 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (85,600.00) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  9,600,957.18 9,607,132.18 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัที ่1 มกราคม  3,982,686.26 3,048,815.28 
บวก ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 946,550.91 933,870.98 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (65,595.40) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  4,863,641.77 3,982,686.26 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที ่1 มกราคม  5,624,445.92 6,027,587.90 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  4,737,315.41 5,624,445.92 

บรษิทัฯ แสดงค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปีภายใตห้วัขอ้ "ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร" ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
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13.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2562 ปี 2561 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,490,333.20 4,721,344.80 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (6,008.96) - 

สทุธ ิ  6,484,324.24 4,721,344.80 
 

13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน 

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2562 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,721,344.80 1,093,164.00 675,824.40 6,490,333.20 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
เงนิลงทุนชัว่คราว     
ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม - (6,008.96) - (6,008.96) 

สทุธ ิ 4,721,344.80 1,087,155.04 675,824.40  6,484,324.24  

 
 หน่วย : บาท 

 บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) ใน 

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2561 
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2561 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,893,458.80 223,907.80 (396,021.80) 4,721,344.80 

รวม 4,893,458.80 223,907.80 (396,021.80) 4,721,344.80 
 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 

    ปี 2562 ปี 2561 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั   
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 5,377,949.00 4,820,587.15 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   
 กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (1,087,155.04)  (223,907.80) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 4,290,793.96  4,596,679.35 
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13.  สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี – สุทธิ (ต่อ) 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั    
 ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั     
 ผลประโยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผลประโยชน์พนกังาน (3,379,122.00) 675,824.40  (2,703,297.60) 

 
   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
   จ านวนเงนิ รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จ านวนเงนิ 
   ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั    
 ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั     
 ผลประโยชน์พนกังานส าหรบัโครงการ 

ผลประโยชน์พนกังาน 1,980,109.00 (396,021.80) 1,584,087.20 

13.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 

ปี 2562 ปี 2561 
อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
(รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  21,629,853.71   21,480,017.15 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 4,325,970.74 20 4,296,003.43 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (35,176.78)  300,675.92 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  20 4,290,793.96 21 4,596,679.35 

อตัราภาษ ี 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
บรษิทัฯ ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปีจากก าไรสทุธติามบญัช ี ภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่มถ่อืเป็นรายได้
และค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 
รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 
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14.  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง รวมจ านวน 25 ลา้นบาท เสยีดอกเบีย้ในอตัรา MOR ต่อปี 
โดยจ านวน 5 ลา้นบาท ค ้าประกนัการกูย้มืโดยจ าน าสทิธกิารเบกิเงนิฝากบญัชอีอมทรพัย ์ และวงเงนิ 20 ลา้นบาท  
ใชห้ลกัทรพัยเ์ช่นเดยีวกนักบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 

 
15.  เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.-  

 
 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

เจา้หนี้การคา้   
เจา้หนี้การคา้ 22,745,541.06 24,499,153.27 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37,377.30 8,042.05 
ตัว๋เงนิจ่าย 135,610.00 69,000.00 

รวมเจา้หนี้การคา้ 22,918,528.36 24,576,195.32 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น   
ตัว๋เงนิจ่าย - 323,805.00 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  3,795,303.97 4,410,898.41 
โบนสัคา้งจ่าย 1,390,000.00 2,100,000.00 
เงนิเดอืนและค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 6,611,341.00 6,919,713.00 
รายไดร้บัล่วงหน้า 3,387,306.58 3,398,471.54 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 877,702.75 1,448,805.17 
อื่นๆ 353,530.36 436,258.00 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 16,415,184.66 19,037,951.12 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 39,333,713.02 43,614,146.44 

 
16.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
เงนิกูย้มืระยะยาวตน้ปี 62,285,000.00 67,921,993.73 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างปี - 6,054,362.00 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี (10,740,000.00) (11,691,355.73) 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 51,545,000.00 62,285,000.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (10,740,000.00) (10,740,000.00) 

สทุธ ิ 40,805,000.00 51,545,000.00 
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16.         เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้.- 

วงเงนิ  อตัราดอกเบีย้    
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ (รอ้ยละ) การผ่อนช าระ 

40 เพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มืกบัสถาบนั MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 371,000.- บาท 
 การเงนิเดมิ (Re-finance) ต่อปีตามทีร่ะบุใน ก าหนดช าระเสรจ็สิน้ภายใน 9 ปีนบัแต่วนัเบกิเงนิกู ้
  สญัญา งวดแรก เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557  
   (ช าระคนืครบในไตรมาสที ่1 ปี 2561) 
    35 เพือ่ซื้อทรพัยส์นิและช าระ MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 365,000.- บาท 
 ค่าก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 

  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบัแต่วนัเบกิเงนิกูง้วดแรก 
   เริม่ผ่อนช าระตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 

    50 เพือ่ปรบัปรุงอาคารโรงพยาบาล MLR ลบอตัราคงที ่ ช าระคนืเงนิตน้ทุกเดอืน เดอืนละ 530,000.- บาท 
 และซือ้เครือ่งมอืแพทย ์ ต่อปีตามทีร่ะบุใน โดยปลอดช าระเงนิตน้ 12 เดอืน ก าหนดช าระ 
  สญัญา เสรจ็สิน้ภายใน 9 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ ขา้งตน้  ค า้ประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้และทีจ่ะมี
ต่อไปในภายหน้าของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั 

 
17. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หนี้สนิตามใตส้ญัญาเช่าซือ้ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - 813,085.00 
หกั ดอกเบีย้รอตดัจ่าย - สทุธ ิ - (86,789.85) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ - 726,295.15 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - (230,959.93) 

สทุธ ิ  - 495,335.22 

 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าซือ้ มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัตน้ปี 813,085.00 1,091,857.00 
จ่ายช าระคนืระหว่างปี (92,924.00) (278,772.00) 
จ่ายช าระปิดบญัช ี (689,337.00) - 
สว่นลดปิดบญัช ี (30,824.00) - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัสิน้ปี - 813,085.00 

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ทัง้จ านวนแลว้ 
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18. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นกจิการซึง่ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี 
โดยมกี าหนดการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดอืน เริม่ช าระงวดแรกในเดอืนกนัยายน 2558 สญัญาเชา่การเงนิดงักล่าวใหส้ทิธิ
แก่บรษิทัฯ ทีจ่ะซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวเมื่อหมดอายุสญัญาเช่า โดยมรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 975,840.00 2,439,600.00 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (35,456.46) (159,423.67) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า 940,383.54 2,280,176.33 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (940,383.54) (1,339,792.79) 

สทุธ ิ  - 940,383.54 

   
 

หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่าเป็นดงันี้.-   
ไม่เกนิ 1 ปี 940,383.54 1,339,792.79 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 940,383.54 

รวม  940,383.54 2,280,176.33 

 
19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 23,606,724.00 24,467,294.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 3,555,080.00 - 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 1,447,036.00 1,000,829.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 463,704.00 444,710.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี - (326,000.00) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม ่ 3,379,122.00  (1,980,109.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31  ธนัวาคม 32,451,666.00 23,606,724.00 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (12,781,065.00) (12,250,000.00) 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 19,670,601.00 11,356,724.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบรษิทัฯ ระยะเวลาประมาณ 12 ปี และ 13 ปี ตามล าดบั 
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19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

  หน่วย : บาท 

  ปี 2561 
สมมตฐิานทางการเงนิ  (695,547.00) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์  (1,707,341.00) 
สมมตฐิานประชากร  422,779.00 

รวม  (1,980,109.00) 
 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 

  ปี 2562 ปี 2561 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
    ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 2,435,295.00 637,655.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,090,723.00 284,136.00 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,939,802.00 523,748.00 
รวม  5,465,820.00 1,445,539.00 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได ้

 2,703,297.60 (1,584,087.20) 

 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แสดงไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 

   ปี 2562 ปี 2561 
รวมในก าไรสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม   1,343,141.58 (240,945.62) 
รบัรูร้ะหว่างปี    (2,703,297.60) 1,584,087.20 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   (1,360,156.02) 1,343,141.58 
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19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 ปี 2562 ปี 2561 
* อตัราคดิลด 1.66% 3.11% 
อตัราการทุพพลภาพ 5% 5% 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4% 4% 
** อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0.00% - 36.00% 0.00% - 36.00% 
***อตัรามรณะ 100% ของ TMO2017 100% ของ TMO2017 
อายุครบเกษยีณ (ปี)  60  60 

*อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 

***อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตทิีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราคดิลด  
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,375,797.00) (1,401,267.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 2,798,537.00 1,659,025.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 3,084,552.00 1,693,885.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (10,380,121.00) (1,454,538.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)   
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,479,173.00) (1,460,885.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 2,837,939.00 134,374.00 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านงึการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 
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19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้งส าหรบั
ลกูจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ มภีาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 3.56 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีน    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงวดปัจจบุนัแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้:- 

   หน่วย : บาท 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 1,563,819.00 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,991,261.00 

รวม  3,555,080.00 
 
20.  ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปัน
ผลได ้

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
 
21.  เงินปันผลจ่าย 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจากก าไร
สทุธสิ าหรบัปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงนิ 7 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจากก าไร
สทุธสิ าหรบัปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงนิ 7 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

 
22.  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 154,857,484.59 153,564,433.76 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 29,114,398.00 25,901,737.00 
ค่าเวชภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์ 36,993,877.05 33,618,872.32 
ค่าใชจ้่ายฟอกไต 39,614,624.00 37,718,025.00 
ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจา่ย 28,120,670.86 24,873,540.10 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 3,073,758.50 3,495,831.71 
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23.         ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี  ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ  (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างปี โดยแสดง
การค านวณ ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 17,339,059.75 16,883,337.80 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 10,000,000.00 10,000,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 1.73 1.69 

 
24.  การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผล
การด าเนินงานของสว่นงาน  ทัง้นี้  ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ ด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ประกอบธุรกจิสถานพยาบาล และซือ้ - ขายยาและเวชภณัฑ ์ดงันัน้ 
ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสี่วนงานทางภูมศิาสตร์
เพยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้ รายได้ ก าไร และสนิทรพัย์ทัง้หมด ที่แสดงในงบการเงนิจงึเกี่ยวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้

 
25.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนักงานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 - 6 ของเงนิเดอืน  กองทุน
ส ารองเลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟีนันซ่า จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้
ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บรษิทัฯ  ได้
จ่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 2.81 ลา้นบาท และ 2.69 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

26.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบั
ที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ"  บรษิทัฯ มขีอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้.- 

26.1  นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.18 
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26.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.2  นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย  และจากการไม่ปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

26.3  ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ และ
สอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ จงึไม่คาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจาก
การไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

26.4  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได ้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจ
ท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจัดเตรยีม
วงเงนิสนิเชื่อที่คาดว่าเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งวงเงนิดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

26.5  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะ
ยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ อย่างไรกต็าม เนื่องจากสนิทรพัยท์างการ
เงนิ และหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ จะอยู่ในระดบัต ่า 
จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานประจ าปี 2562 

71 

 

26.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

26.5  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ(ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 5,672,739.46 9,206,945.22 14,879,684.68 0.10 - 0.40 
เงนิลงทุนชัว่คราว 10,000,000.00 - - - 15,030,044.78 25,030,044.78 1.55 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ        
ค ้าประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.375 

              เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 1.90 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - 2,663,726.13 - 2,663,726.13 MOR 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        
สถาบนัการเงนิ - - - 51,545,000.00 - 51,545,000.00 MLR - 1.25 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 940,383.54 - - - - 940,383.54 6.70 
 

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ(ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 7,210,878.63 8,469,255.69 15,680,134.32 0.10 - 0.50 
เงนิลงทุนชัว่คราว 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 1.55 - 1.70 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระ        
ค ้าประกนั - - - 5,020,000.00 - 5,020,000.00 0.50 

              เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 1.80 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - 3,300,155.74 - 3,300,155.74 MOR 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก        
สถาบนัการเงนิ - - - 62,285,000.00 - 62,285,000.00 MLR - 1.25 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 230,959.93 495,335.22 - - - 726,295.15 7.69 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,339,792.79 940,383.54 - - - 2,280,176.33 6.70 

 

26.6      มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ   

นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยของบรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารก าหนดมลูค่ายตุธิรรมทัง้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ทาง
การเงนิและไมใ่ช่ทางการเงนิ 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยู่ในเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ จงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีี่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

   หน่วย : บาท 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 มลูค่าตามบญัช ี ระดบั 1 
รายการทีไ่มม่กีารป้องกนัความเสีย่ง   
เงนิลงทุนชัว่คราว 15,000,000.00 15,030,044.78 

 
 
27.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงันี้.- 

27.1   บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสอืค ้าประกนั ดงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

การใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  1,200,000.00 1,200,000.00 
การใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์วทิยุ 20,000.00 20,000.00 

รวม 1,220,000.00 1,220,000.00 
 

27.2    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาว โดยมรีายละเอยีดดงันี้.-  

รายละเอยีด ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลาการเช่า 
อตัราค่าเช่าต่อเดอืน  

(หน่วย : บาท) 
สญัญาเช่าบา้น บุคคลอื่น 3 ปี 4,000.00 
สญัญาบ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์ บุคคลอื่น 3 ปี 35,950.00 

 
ค่าเช่าและค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายช าระในอนาคตตามสญัญา มดีงันี้.- 

 

หน่วย : บาท 
ปี 2562 ปี 2561 

ไม่เกนิ 1 ปี 207,750.00 1,789,400.00 
เกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 5 ปี - 1,679,750.00 

รวม 207,750.00 3,469,150.00 

27.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจากสญัญาปรบัปรุงอาคารและจดัซือ้เครื่องมอื
แพทย ์เป็นจ านวนเงนิ 7.86 ลา้นบาท และ 1.86 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
28.  การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคห์ลกัในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
การด ารงไว ้ซึง่โครงสรา้งทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงนิแสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.36 : 1 และ 0.40 : 1 ตามล าดบั 
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29. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่1/2563  เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2562  มมีตเิสนอต่อผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่ายเงนิ 
ปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  รวมเป็นจ านวนเงนิ 5 ลา้นบาท 

 
30.  การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 
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แผนที่แสดงที่ต้ัง 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 

70/7-8 ถนนศภุกิจจรรยา, ต าบลหมากแข้ง, 

อ าเภอเมือง, จังหวัดอุดรธานี, 41000 

 

โทรศัพท์ : 0-4221-9888 

โทรสาร : 0-4224-1956 

EMAIL : ADMIN@WATTANAHOSPITAL.NET 

WEBSITE : WWW.WATTANAHOSPITAL.NET 

  

   

 

mailto:ADMIN@WATTANAHOSPITAL.NET

